
 

 

 

Leer de geheimen van het Schaakspel 

Schaakcursus voor beginners 

Het kan weer, het mag weer!  

Schaakvereniging Rivierenland biedt een cursus aan voor volwassen beginnende schakers. Speelt u al een 

beetje schaak en/of wilt u de grondbeginselen van het schaakspel (beter) leren? Dan bent u van harte 

uitgenodigd om in te tekenen op de cursus die wordt gegeven door deskundige schakers uit de regio. 

De cursus: 

Wat: 6 lessen van 2:15uur, deels belangrijke 

theorie, deels praktijk door bijpassende 

oefeningen, oefenpartijtjes en korte analyses 

Wanneer: Vanaf 20.00 uur op dinsdagavonden in 

het voorjaar van 2022 (april-mei) 

Waar: in het Dorpshuis te Tricht 

Kosten: € 30 in totaal per persoon 
 

• Aansluitend tot de zomervakantie de mogelijkheid 

tot het spelen van een onderlinge aspiranten 

competitie van drie ronden 

• De cursus wordt toegesneden op het niveau van de 

deelnemers en is opgebouwd uit modules  

• De deelnemers ontvangen een diploma 

• Indien gewenst: gratis proeflidmaatschap van de 

Schaakvereniging Rivierenland voor een half jaar. 

De volgende onderwerpen worden behandeld: 
➢ De spelregels: de loop en de kracht van de 

verschillende schaakstukken op het bord 

➢ De pionnen, vaak beslissend. Waar moet ik op 

letten? 

➢ Hoe zet ik mijn tegenstander schaakmat, welke 

technieken, hoe herken ik de kansen om direct te 

winnen door de tegenstander mat te zetten? 

➢ Hoe begin ik aan een schaakpartij, wat zijn gezonde 

logische zetten in het begin van een partijtje. Welke 

type openingen zijn er?  

➢ Hoe moet het verder na 10 zetten? Gouden regels 

voor het middenspel. 

➢ De psychologie van het schaakspel. De wil om te 

winnen. Druk op de tegenstander. De blunder. 

➢ Wat moet ik spelen als er nog maar enkele 

schaakstukken op het bord staan? De geheimen van 

het eindspel. 

 

“Scherper door Schaken” 

De cursus is bedoeld voor volwassenen (vanaf 18 jaar, v/m). Een klein beetje kennis van het schaakspel 

(schoolschaak vroeger; online of huis-tuin-of-keukenschaak) is handig, maar niet persé noodzakelijk. 

Met de indeling wordt rekening gehouden met de bestaande kennis. Gelukkig zijn vrouwen de laatste 

jaren meer gaan schaken. De populaire Netflix-serie “The Queens Gambit” heeft daar vast aan 

bijgedragen. Zij worden daarom ook van harte uitgenodigd om deel te nemen.  

De schaakcursus wordt aangeboden in samenwerking met het Dorpshuis Tricht. De eerste cursusavond 

is op dinsdag 5 april. De cursussen loopt door tot maximaal 24 mei, met aansluitend nog de mogelijkheid 

van deelname aan de aspiranten competitie tot 14 juni 2022.  

Voor meer informatie en aanmelding kunt u voor 31 maart 2022 contact opnemen met Arian van 

Weerden voorzitter@svrivierenland.nl; 06-83951499. Website www.svrivierenland.nl  
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